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گرد و غبار با سالمتي دانش آموزان در حوضه كارون  و غلظت تركيب ارتباط بين بررسي

    1(مطالعه موردي: اهواز)

 2بيرگاني مهناز ارزاني، *1جبرائيل قربانيان

  گروه جغرافيا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايران.1

  نته كارشناسي ارشد اقليم شناسي واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي، اهواز، ايرا. دانش آموخ2

   1398/12/27:پذيرش تاريخ 1398/12/22                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده 

 اين يافتن شدت. اندبوده مواجه گردهاريز و غبار و گرد هايطوفان معضل با خوزستان استان گذشته دهه در

 .است بوده تأثيرگذار و پرورشآموزش  حوزه در آموزاندانش يسالمت بر اهواز، شهر در اخير هايسال در پديده

 هايبستاند آموزاندانش سالمتي بر آن اثرات و بررسي غبار و گرد تعيين بافت كار تحقيقي، اين از هدف

در اين ست. انجام شده ادر شهر اهواز  95تحقيق حاضر در بهمن ماه سال  .باشدمي اهواز 2 ناحيه دخترانه

ز، به آزمايشگاه ها جهت آناليآوري شد. نمونهگرم، جمع 300در مجموع به وزن  هانمونه از ريزگرد 10بررسي، 

فت عيين باجهت ت پرتو اشعه ايكس دستگاه از شناسي منتقل و مورد تجزيه قرار گرفت. در آزمايشگاه،زمين

 2يه تاني ناحآموزان دبسي دانشگرد و غبار و بيمار غلظتجهت تعيين رابطه بين  نمونه خاك استفاده گرديد.

 نشان تحقيق ينا نتايج. استفاده شد SPSSاز نرم افزار  ،به روش آزمون همبستگي  ،، در طي دوره آمارياهواز

ين دو متغير غلظت ب بوده و) كوارتز و كلسيت(دانه  و ريز رسوبي نوع از بيشتر اهواز شهر ريزگردهاي بافت داد

ندال و ك ) 891/0**پيرسن ( ضرايب داشتن باآموزان بيمار مدارس مورد مطالعه،  با ميانگين دانش گرد و غبار

ناشي  اري هايبيم ،رابطه همبستگي مثبت و قوي تري وجود دارد. يعني با افزايش غلظت ريزگرد ها )،989/0**(

و متغير ده اين رابط نيز، دار به دست آمده در هر دو روشه به سطوح معني. با توجمي يابداز آن نيز افزايش 

-شدان، تعداد اتنوع ذر بودن زتريو ر غبار و گردغلظت ذرات ميزان به طور كلي با افزايش معنادار مي باشد. 

، دانش آموزان در ميان گردها زيرناشي از  غالب شده مشاهدهبيماري  و شده يماريب به مبتالآموزان بيشتري 

  .بيشتر از نوع تنفسي بوده است

  

   همبستگي، اهواز غبار، و گرد غلظت، پرتو اشعه ايكس، :ليديگان كواژ    

                                           
1
 اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد است. 
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  مقدمه

ي باد يشو فرسا ييزاابانيمخرب ب يدهپد خشكمهيدر مناطق خشك و ن يطيمح ستيز يهابحران نيتراز مهم يكي

 يرخا يهاسالي ط. شوديآن محسوب م يامدهايگردها از پ زيغبار و حركت ر و گرد يهاهست كه وقوع طوفان

ه ب ي كشورمانرابرا  ياديز بارانياثرات ز ،خصوص در صحاري عربستان و عراق و به يانهدرخاورم، طوفاناين 

ن تي ساكنان ايكه سالمتبديل شده استان  در اين كي از معضالت زيست محيطيبه ي ،پديده اين همراه داشته است.

   .ستگرديده ا استان هاي اقتصادي و اجتماعي فعاليتو وفقه در  باعث ركود ومناطق را مورد تهديد قرار داده 

و  فرسايش پذيري خاك و خاك خود عامل جدا نمودن ذراتگرماي طي يك بررسي نشان داد ) 2014( 1گابت

در دهه هاي اخير، تشديد نرخ كشاورزي و دام، استفاده ) 2016و همكاران ( 2آرونز انتشار ريزگردها است. همچنين

انتشار گرد و البته دانند. بر توليد گرد و غبار ميوا و... در شمال آمريكا را دليل تغييرات آب و هتركيبي از زمين، 

   ).2016، 3(سوات و كاترا غبار بادي و فرسايش خاك به خواص خاك سطحي از منطقه منشاء بستگي دارد

دفرم  بياباني، در ارزيابي خطرات ي طبيعي از لنگيري انتشار ريزگردهااندازه) 2011و همكاران ( 4سونيابه نظر 

 شيميايي فيزيكي، ويژگيهاي تعيينمعتقد بودند  )2000و همكاران ( 5گانور .زيست محيطي جهاني بسيار مهم است

- كانيبه همين دليل باشد،  آنها منبع تعيين در مهمي عامل تواندمي هوا، در معلق غبار و گرد ذرات شناسيوكاني

 . )2015، احمدي بيرگانيبه نقل از پذيرد (ه كمك پرتو ايكس صورت ميشناسي اين ذرات غالبا ب

هاي گرد غبار چاله باديلي نمونه نشان دادند و به كمك پرتو اشعه ايكس طي يك بررسي) 2014( و همكاران 6كارن

   .)1391(به نقل از گودي و ميدلتون،  در صحراي آفريقا،  حاوي فسفر است

 و مرگ با يي،آسيا غبار و گرد هفتگي طوفان وقوعبين  كه داد نشاننيز ) 2002همكاران (و  7كوان تحقيق و مطالعات

) طي گزارشي از 2003( 8كوليس .دارد ي وجودداريمعن ارتباط ي،تنفس و عروقي – قلبي يهايماريب از ناشي ريم

بهداشت ناشي از آلودگي صرف شده براي بخش سالمتي و  كه هزينه ساليانه نتيجه گرفت ،سازمان جهاني بهداشت

 9پترز. رهاستيم و درصد از كل مرگ 6ميليارد پوند بوده و معادل  30هوا در اتريش، فرانسه و سوئيس حدود 

قلبي و ذرات معلق هوا را با استناد به مدارك  يهايماريوجود ارتباط بين ب )7200( 10گريفين) و 2005(

غلظت باالي  تنفس كه  دهديمكويت صورت گرفته نشان كه در  گريدر تحقيقي د .نداپيدميولوژيكي بيان نمود

، 11ربان و ال استادا(ال ه گردديسرفه م و منجر به عطسه ،غبار و ) موجود در ذرات گردكلسيت (كربنات كلسيم

2010 .( 
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با  غبار آسيايي و گرد اددنشان  ،در كشور جمهوري كره) 2011و همكاران (1هيون توسطديگر همچنين مطالعه  

   .گردديها ماين سلول يهاتغيير در ژن باعث  ،پوست يهاصدمه به سلول

در هفت شهرستان از كره  ،روزانه ريمرگ و م در ييايبار آسغ و اثر طوفان گردبا بررسي ) 2013و همكاران ( 2لي

شدن در  يترستبع ب غبار و عوارض آن و به و طوفان گرد نيب يداريارتباط معن نشان دادند كه يك يجنوب

 علت به نفر ميليون سه از بيش ساليانهگزارشي ارائه دادند كه  )2015و همكاران ( 3لودوويك وجود دارد. مارستانيب

   دهند.يم دست از را خود جان زودرس مرگ با گردها يزاز ر عوارض ناشي

د و غبار استان خوزستان، شناختي ذرات تشكيل دهنده گر) در بررسي تركيب كاني2011و همكاران، ( 4زراسوندي 

عفتي و  ها و ژيپس هستند. ها، كربنات، سيليكات، رسهاي موجود در اين ريزگردترين كانيدريافتند كه عمده

سيلتي معرفي  -و خاك اين تاالب را بافت رسياي خاك تاالب هورالعظيم را بررسي هنمونه )1390( همكاران

ارزيابي ذرات گرد و غبار  باشد.هاي تبخيري ميها و كانيسيليكات نمودند كه بيشتر شامل كلسيت و دولوميت،

هاي كوارتز و كلسيت نسبت به كه ميزان كاني حاكيست نيز هاي سنندج و خرم آباد و انديمشك در غرب ايرانشهر

ررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي ذرات معلق بهمچنين . )1394(رجبي و سوري،  هاي ديگر بيشتر استكاني

هاي كوارتز و كاني ،كه در اين ذرات با پرتو اشعه ايكس، نشان داددر استان كردستان  ميكرومتر 10گتر از بزر

) در بررسي بافت ريزگرد اهواز 1393 ،قربانيان و همكاران( .)1396بشيري و سوري، دارند ( بيشتريكلسيت حضور 

ه دو گروه كلسيت و كوارتز بوده و پيك ذرات  كه بيشترين پراش، مربوط ب نشان دادند ،به روش پرتو اشعه ايكس

  . ميكرون دارند 30قطر 

و  اهواز 95تعيين نوع بافت و نوع دانه ريزي مواد تشكيل دهنده گرد و خاك بهمن در اين كار تحقيقي  هدف

ش دان غبار با وگرد  هايمتغيررابطه و همبستگي بين  همچنينباشد. دانش آموزان مي يبر سالمتاثرات آن بررسي 

رسد با ورود ظر مياهواز به دست آيد. فرضيه كار تحقيقي اين است كه به ن 2آموزان بيمار مدارس ابتدايي ناحيه 

  .استافزايش يافته  بين دانش آموزان اهواز  هاي تنفسي، بيماريغبارريز گرد و ذرات دانه

  

   ها مواد و روش

 و در سطح اي و مركز استان خوزستاندر يك بستر جلگهغرب ايران و منطقه مورد مطالعه (اهواز) در جنوب 

ين محدوده، متري از سطح دريا واقع شده است. مختصات ا 18رسوبات جوان ترشياري گسترده شده و در ارتفاع 

يت ) موقع1شكل( .باشدشرقي مي درجه طول 48- 50و  48- 30مالي و بين شدقيقه عرض 31- 25درجه تا  31بين 

  ه را نشان مي دهد. منطقه مورد مطالع
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  موقعيت كلي منطقه مورد مطالعهنقشه : 1 شكل

  

 انجام شده است. در شهر اهواز  95قيق حاضر در بهمن ماه سال تح

 مران (ايستگاهمكان در محدوده مورد نظر، شامل يك ايستگاه در محوطه دانشگاه چ 6در طي بازديد هاي ميداني 

)، 3ستگاه شماره )، ايستگاه سوم در شهرك پرديس (اي2ام (ايستگاه شماره )، ايستگاه بعدي در بازار ام1شماره 

در خيابان نادري  )، ايستگاه پنجم4و اقبال (ايستگاه شماره  ارديبهشتايستگاه چهارم در خيابان گلستان تقاطع 

ي كه همه حو) انتخاب گرديد. به ن6)، ايستگاه ششم در سه راهي خرمشهر (ايستگاه شماره 5(ايستگاه شماره 

  ايستگاه ها از شرايط نمونه برداري يكسان برخوردار بودند.

لف از روي برگ در ساعات مختبهمن ماه هر روز يك نمونه  26تا  19و از  15و  10 در تاريخ هاينمونه برداري 

 به طور .اشت شديك نمونه برد ،درختان و شيشه اتومبيل ها انجام پذيرفت. در هر ايستگاه و ساعت وقوع ريزگرد

 خاكيين بافت ايستگاه مطالعاتي جهت تع 6روز گرد و غبار از 10در گرم  300نمونه در مجموع به وزن  10كلي 

قعيت و مو 1مشخصات ايستگاه هاي مطالعاتي در جدول منتقل شد.  زمين شناسي برداشت و به آزمايشگاه

  ) ارائه شده است.2جغرافيايي آن ها در شكل (
  

  )1395تگاه هاي نمونه برداري گرد و غبار محدوده مورد مطالعه (اهواز، : مختصات ايس1جدول 

  نام ايستگاه                                مختصات جغرافيايي                 

   Y                               X 

N  31° 18׳28،77״       E چمراندانشگاه شهيد   1ايستگاه           48° 39׳ 32, 20״  

N °31 19׳ 14،25״       E بازار امام 2ايستگاه            °48 40׳ 54،97״  

N 31° 17׳ 11،04״       E شهرك پرديس 3ايستگاه            48° 35׳ 40،72״ 

N 31° 17׳ 30،25״       E گلستان  4ايستگاه            48° 39׳ 20،41״  

N 31° 19 ׳02،05״       E خيابان نادري 5ايستگاه            48° 40׳ 56،47״  

N 31° 20׳ 02،00״       E سه راهي خرمشهر 6ايستگاه             48° 37׳53،96״  
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  شهر اهواز 95بهمن  10و  9نقشه پراكنش و موقعيت ايستگاه هاي نمونه برداري گرد و غبار در  :2شكل 

  

ته و ز را فرا گرفشديد در كشور هاي همسايه گرد و غبار اهوا با وقوع گرد و غبار 95بهمن ماه  روز هايطول در 

ناطق ايران، با وجود طوفان هاي برف در اكثر م تصوير ) در اين3 ويرديد افقي به شدت كاهش داشته است (تص

ده شداده  مناطق جنوب و جنوب غرب درگير وقوع ريزگرد ها بوده و مسير هاي حركت غبار با خطوط زرد نشان

  يت سازمان فضايي ايران).  است (سا

  

         
  

  اهواز (منبع: سازمان سنجش از دور) 95بهمن ر ماهواره اي گرد و غبار تصوي :3شكل

  

 95 بهمن 30از روز اول بهمن تا  نيز شهر اهواز 2دبستان منتخب دخترانه ناحيه  10تعداد بيماران اخذ اطالعات 

از روش هاي آزمون همبستگي استفاده  تعداد افراد بيمارو غبار و  گرد غلظتجهت تعيين رابطه بين  د.يگرد انجام

  قابل محاسبه است:  1رابطه  1پيرسندر روش  .شد

                                           
1. pearson correlation 
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 +1 كه به عدد r (k)دسته از مقادير  نآباشد  مي -1+ و 1 بين  r (k)مقدار  نشان مي دهند. r (k) اين معيار را با

 ،بهبوديانشند (بانشان دهنده روند كاهش مي -1به عدد  نزديكنشان دهنده روند افزايش و مقادير  نزديك باشد

1383( .  

ول آماري براي براساس نظريه گالتون فرمبسط و توسعه يافت. ايشان  )1896، كارل پيرسونتوسط ( آزمون پيرسون

  .ضريب همبستگي و رگرسيون ارائه داد

  

) بسط و توسعه يافت. در روش 1975( 3) ارائه و سپس توسط كندال1945( 2توسط من ابتدا آزمون من كندال نيز

  به دست مي آيد: 2كندال كه از رابطه من

  2رابطه 

=T
 

 

 N ا،هريمتغ تعداد S ها در هر طبقه، (مجموع كل رتبه(  وT تاو) باشديمي همبستگ بيضر مقدار )يوناني. 

  به دست آورد: 3رابطه  توان ازرا مي Sمقدار 

  3رابطه 

=S  
  

ها مقدار ا تفاضل اين رتبهبدر نظر بگيريم،  Qiبناميم و رتبه كوچكتر از آن را  Piها را اگر براي هر رتبه، تعداد رتبه

S يفزار آماراالبته براي سهولت كار و  محاسبه دقيق همبستگي، از نرم. )1383 ،بهبوديان(آيد به دست ميSpss  

  .استفاده شد

 از شناسي منتقل و مورد تجزيه قرار گرفت. در آزمايشگاه،هاي گرد و غبار جهت آناليز، به آزمايشگاه زميننمونه

روش  جهت تعيين بافت آن استفاده گرديد.  (X-Ray Diffraction) همان پراش اشعه ايكس يا  XRD دستگاه

ها و ساختار بلورين مواد است، بسيار اهميت دارد. ي تعيين نوع فازايكس، از آن جهت كه روش مستقيمي برا پرتو

ها را به هاي ماده، آنبه الكترون ايكسپس از برخورد پرتو آيد و ها پديد ميتوسط مجموعه اتم ايكس پراش پرتو

سامد پرتو ابتدايي در فضاي اطراف با همان ب ايكس ها نيز، باعث پراكندگي پرتوكند و اين الكتروننوسان وادار مي

                                           
1Mann 
1  Kendall 
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گويند گردد كه به آن پراش ميها تقويت ميها با هم جمع شده و پرتو تابيده از مجموع اتمو دامنه اين پرتو شوندمي

ها است. در تكنيكي پركاربرد در بررسي خصوصيات كريستال ايكس روش پرتو ).1383فرد و همكاران، (گلستاني

ش اشعه ايكس توسط در پرا د.شوهاي نمونه استفاده ميي ويژگيبررسجهت  ،اين روش از پراش اشعه ايكس

تابيده از كريستال، كه در هر اتم به صورت االستيك پراكنده شود كه شدت اشعه ايكس بازكريستال، مشاهده مي

شيده شده كسيمم خواهد بود و در بقيه زوايا، شدت اشعه پرااند (بدون تغيير طول موج)، در زواياي خاصي ماشده

پراش اشعه ايكس، نخستين بار توسط ويليام  .تز پراش، رفتار اشعه ايكس اساي ندارد. منظور امقدار قابل مالحظه

 .ها مورد استفاده قرار گرفتجهت بررسي خواص ساختاري كريستال ،هنري براگ و پسرش ويليام لورنس براگ

 1اشعه  د.شوستال برخورد كرده و بازتاب ميفحات كريشود، اشعه ايكس به صمشاهده مي 4طور كه در شكل همان

شوند، اختالف راهي دارند كه اين اختالف راه به زاويه كه از سطح زيرين منعكس مي 2كه از سطح باال و اشعه 

  قابل محاسبه است: 4رابطه  تابش و فاصله دو صفحه وابسته است و از

  4رابطه 

 
∆x  ختالف راه، ا d فاصله دو صفحه و θ زاويه بين اشعه و صفحه است.  
  

  

 

  )1397و بهزادي،  حقيقي فردمنبع: ( هاآرايه منظمي از اتم همراه باپراش اشعه ايكس  :4شكل 

  

ن امر منجر اي. قسمت قرمز رنگ اختالف راه دو اشعه استست و هاتوسط آرايه منظمي از اتمكه پراش اشعه ايكس 

  :آيدبدست مي 5رابطه از شود كه به اختالف فاز بين دو اشعه مي

  5رابطه 

 
 ∆Φ  ،اختالف فازλ  طول موج اشعه و ∆x اختالف راه دو اشعه است. 

شوند. صورت سازنده با هم جمع مي، دو اشعه بهباشد   2πكه اين اختالف فاز مضرب صحيحي از حال در صورتي

صورت مجموع يا به بيان بهتر ميانگيني از ن، بهشارا با وجود فاصله بين 2و  1هاي در واقع هر وسيله اپتيكي، اشعه

تابيده است. اين الگوي كسيمم اشعه ايكس بازفاز دقيقاً مربوط به شدت ماكند. اين جمع شدن همها دريافت ميآن
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شود. اين تر هم تكرار ميشود. همچنين اين الگو بين صفحات پاييننهي در تمام طول دو صفحه تكرار ميبرهم

  :صورت زير خالصه كردتوان بهميشرط را 

  6رابطه 

 
توان يمدهد. براي هر كريستال را توضيح مي تابيدهاشعه ايكس بازهاي قانون براگ است كه علت ماكسيمم 6رابطه 

ي هر اي با هم متفاوت هستند. شرايط براگ براصفحات متعددي در نظر گرفت. اين صفحات در فاصله بين صفحه

ك يافتد (با فرض ثابت بودن طول موج اشعه ايكس). هر ماكسيمم مربوط به اصي اتفاق ميصفحه در زاويه خ

 معموال .كنندمشخص مي  (Miller indices)  هاي ميلرصفحه است. در كريستالوگرافي صفحات را با انديس

 واي) صله صفحهدر زاويه براگ (فا هم ،صفحات .مي شودشده  هاي ميلر هر ماكسيمم در باالي آن نوشتهانديس

 هتعداد و نحو در شدت نسبي اشعه بازتابيده نيز با هم متفاوت هستند. شدت اشعه پراشيده وابسته به جنس، هم

مونه، شامل منبع اشعه ايكس، ن اشعه ايكس الت كلي اجزا يك دستگاهحها در صفحات نمونه است. در توزيع اتم

 .يكس) استهاي اشعه اآشكارساز و اپتيك اشعه ايكس (فيلتر

تكنيكي كم هزينه و اين روش زك يا پودر نمونه باشد. صورت اليه يا ورقه ناتواند بهنمونه مي اشعه ايكس در

دست آمده از پراش اشعه ايكس كه اين شيوه است. اطالعات به پركاربرد است؛ علت اين امر اصول فيزيكي ساده

سيعي از ه طيف وبزاويه و پهناي هر ماكسيمم است، وابسته  در هر شدت اشعه پراشيده شده ،شامل زاويه ماكسيمم

ز به خأل است كه باعث كاهش هزينه عدم نيااين دستگاه  ها است. از جمله محاسنخصوصيات و كميات كريستال

تكنيكي اشعه پرتو ايكس دهد. مي هاي الكتروني قرارشود و آن را در مكاني برتر نسبت به تكنيكساخت مي

توان به رزلوشن و ميآن  عايبمز ا .سازي سخت و مشكل نداردو غيرمخرب است و نياز به آمادهغيرتماسي 

ز نمونه ستفاده اااز به تفكيك پايين و شدت كم اشعه پراشيده شده نسبت به پراش الكتروني نام برد. نتيجه اين امر ني

   .)1397و بهزادي،  حقيقي فرد( ستا اشعه ايكس صورت ميانگين درتر و در نتيجه تعيين اطالعات بهبزرگ

  نتايج

رح شبه ل از آن ير گرافيك حاصبا دستگاه طيف سنجي پراش پرتو ايكس آناليز شد و تفس غبار و گردي هانمونه

  زير است:

ز گ قرمباشد. رنمحور افقي اين گرافيك بر اساس زاويه پراش و محور عمودي آن بر اساس شدت يا كانت مي

 كيدر متن گراف ه كلسيت يا كربنات كلسيم و منيزيم بوده و رنگ آبي مربوط به كوارتز است.گرافيك، نشان دهند

كل شدهند يهاي دولوميت و هاليت و آلبيت را به خود اختصاص مهاي بنفش و سبز نارنجي به ترتيب كانيرنگ

)5 .( 
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  زاهوا 95گرد بهمن  يزنتايج آزمايش رگرافيك  :5شكل

  

شكيل تت و كوارتز هاي اهواز، از دو گروه كلسيشود پراش گرافيك آناليز بافت ريزگردباط مياستن 5آنچه از شكل 

عه ايكس، ها به روش اشكانينمونه نكته مثبت بررسي ها بيشتر رسوبات تبخيري است. شده است و بقيه كاني

وپ و يگر (ميكروسكهاي دچون تشخيص اين دو كاني بوسيله روش .باشدتشخيص دقيق دولوميت از كلسيت مي

  يا بينوكولر) مشكل است. 

هاي ينههواز، زمبه ا غبارهاي غربي به صورت طوفان گرد و هاي غبار و ورود آن از طريق وزش بادبودن دانهريز 

 رطوبت و كمبود هاي انساني و گياهي را نيز فراهم نموده است. علي الخصوص در فصل تابستان كه بابروز بيماري

  هستند.  زش بادوهاي ريز گرد و غبار چسبندگي بين ذرات از بين رفته و آماده رفت و روب از طريق انفصال دانه

االي كلسيت نشان داد كه تنفس غلظت ب) 1390و شاهسوني و همكاران،  2010، و همكاران (ال هاربانتحقيقات 

د آن ت و وروطوالني مدت كلسي در معرض قرار گرفتن شده وموجود در ذرات گرد و غبار منجر به عطسه و سرفه 

م كلسيم منجر به گر 5/2تنفس بيش از  نمايد. به بدن از طريق بلعيدن زمينه را براي بيماري الكوزيس فراهم مي

ليكوزيس بيماري سي زمينهاكسيد سيليس و تنفس ذرات كوارتز يا ديهاي خوني و تصلب كليه و رگ سنگ كليه

هاي بي اثر د و غبار) كربنات كلسيم و منيزيم را جزء گر1387قرباني ( .شودد ميگرديده و باعث صدمه به كليه و كب

 نمايد.و ذرات كوارتز را غبار سمي معرفي مي

و لزوم  افتديبا توجه به اهميت و نقش باد در جابجايي ذرات ريز گردها كه بيشتر در حد رس و سيلت اتفاق م

جا باد جاب ز طريقو شناسايي محدوده حركت اين ذرات در منشاء كه ا مقابله با اين پديده در مسير حركت وزش باد

   .)2و 1گرد و غبار بررسي شد (جدول  يهاشوند دادهمي
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  سازمان هواشناسي )1395( بهمني ط غبار و گردي روزها غلظت :1جدول

    3mg/m   غلظت ريزگرد        زمان وقوع

  9/11/95                     8/3025  

10/11/95                     8/701  

15/11/95                     2/404  

19/11/95                     9/3321  

20/11/95                     6/477  

21/11/95                     1/2047  

22/11/95                     9/3043  

23/11/95                    4/770  

24/11/95                     9/311  

25/11/95                     7/435  

26/11/95                     8/498  

   

 مجاز حد برابر نيچند 22-21-20-  9ي روزهاي ط زگردهاير غلظت ،هواي لودگآ شاخصو  )1( جدول به توجه با

  .است بوده ازجم حد از باالتر زين روزها ريسا رد و

  

 غبارو  هاي ناشي از گردهاي مبتال به عوارض و بيماريدانش آموزان دبستان تعداد :2جدول

 وزانآم دانش تعداد         دانش آموزان بيمار زانهميانگين رو         دبستان نام

     400                                 9/3                              فروردين   12

     176                                     4/1                                   گل دانش

         200                              8/1                      احرار

    319                                       4/1                                     قشقايي

                  330                                      4/2             پژوهش

   280                                       2/1                               جهان آرا

  230                                      5/1          فرزانگان

  476                                     5/6                            يحفاري شهدا

  310                                     1/2       مانيا

  290                                      7/1                                         خرد

    1/301                                    9/23                                    2 هيناح

  

روزانه دانش  ميانگين، اندروز درسي كه دبستانها تعطيل نبوده 20در طي  95بهمن  ماهدهد نشان مي )2(جدول 

ا بوده هدبستان يرآمار سا از ، باالترپژوهش ، دبستانين، دوازده فرورديهاي شهداي حفاردبستان در بيمار آموزان

  است. 
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   اهواز 95در ارتباط با ريزگردهاي بهمن 2يهناحهاي دبستان دانش آموزانبيماري  نوع :3جدول

  بيماري قلبي  وارشي   گماران          بيماري تنفسي        بيماري ميانگين بي                    دبستان       نام       

  2/0             6/0                   1/3                              9/3                                  فروردين    12

   0                     4/0                     1                               4/0                                      گل دانش   

   0                     2/0                     6/1                             8/1                                  احرار           

  0                     2/0                    2/1                              4/1                                   قشقايي        

  0                     3/0                    1/2                              4/2                        پژوهش                  

  0                      1/0                    1/1                              2/1                                    جهان آرا     

  1/0                     1/0                    3/1                              5/1                                  فرزانگان       

  2/0                      6/0                    7/5                              5/1                                 شهداي حفاري

  0                      1/0                      2              1/2                                             ايمان

  0                      2/0                    5/1                              7/1                                              خرد

  5/0                      8/2                  6/20                             9/23                                         مجموع

  1/2                      7/8          2/86                  100                                           درصد

  

بيشترين  و بيماران ميانگين روزانهفروردين بيشترين  12بين مدارس ابتدايي مورد مطالعه، مدرسه  )3(مطابق جدول 

خود  را به بيماري قلبي و بيشترين بيماري تنفسي نيز مدرسه شهداي حفاري ميزان بيماري گوارشي و قلبي و

ر بهمن گرد و غبا همبستگي بين ميزان دو متغير دانش آموزان بيمار را با ميزان غلظت 4جدول  اختصاص داده است.

 .دهدشهر اهواز نشان مي  95

 

  بيماردانش آموزان : آزمون همبستگي بين ميزان غلظت گرد و غبار با ميانگين روزانه 4جدول

  عدادتشاخص روش          ضريب همبستگي          سطح معني دار (دو دامنه)                

  10                                  001/0            891/0**  پيرسن

  01                                     000/0        989/0**              كندال

 

س مورد ان مدارآموزان بيماردهد بين دو متغير غلظت گرد و غبار با ميانگين روزانه دانشاين ضرايب نشان مي

آن نيز  زي ناشي اهاها بيمارييعني با افزايش غلظت ريزگردوجود دارد.  تريمثبت و قويمطالعه، رابطه همبستگي 

با د. باشار ميمعناد دار به دست آمده در هر دو روش رابطه اين دو متغيرافزايش يافته است. با توجه به سطوح معني

بر سالمتي  ،قوعريزگردها چه از لحاظ غلظت و چه از لحاظ فراواني و ،95در بهمن  به دست آمدهتوجه به نتايج 

  اند هواز تاثير داشتها 2هاي دخترانه ناحيه آموزان دبستاندانش

  

    گيريبحث و نتيجه

 ؛20013همكاران،  و لي ؛2005پترز، ؛ 2002و همكاران، كوان نتايج اين مطالعه با ساير پژوهش هاي مشابه (

نتايج اين پژوهش با هاي قلبي و عروقي و تنفسي دارد. ها با بيماريدار ريزگردحاكي از ارتباط معني) 2003، كوليس

) نشان داد كه با تعيين بافت و 2015احمدي بيرگاني و همكاران، به نقل از  2000، و همكاران  گانور(هاي بررسي

تفاوت  ها در منطقه پي برد.هاي ريزگردها با كمك اشعه پرتو ايكس، مي توان به منشاء و چشمهقطر ذرات ريزگرد
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) كه وجود مواد آلي و 1391و ديگران،  4ي) به نقل از (گود2014، و همكارانكارن (هاي اين پژوهش با بررسي

- فسفر را در بافت ريزگرد اثبات نمودند اين است كه بيشترين درصد بافت گرد و غبار اهواز كلسيت و كوارتز مي

 بررسي شده اين گرد و غبارخطر بيماري بافت همچنين باشد كه مشكالت تنفسي ايجاد نموده و سرطان زاست. 

ناشي از  هايبيماريكه ) 1387شاهسوني و همكاران، و قرباني، ؛ 2010و همكاران،  ربان(ال ها آناليزبا  ،تحقيق

مشابه است. اين پژوهش با نتايج اند و منيزيم و كوارتز را آلكوزيس و سيليكوزيس دانسته تنفس كربنات كلسيم

بشيري و سوري،  ؛2014قربانيان و همكاران،  ؛1394، سوريرجبي و  ؛1390ها (عفتي و همكاران، ساير پژوهش

  ها آناليز نمودند يكي است.) كه وجود كلسيت و كوارتز را در بافت ريزگرد1396

مربوط  ن ميزان،شترين ايها نشان داد كه بيآموزان مبتال به اين بيمارينتايج بررسي ميانگين تعداد دانش به طور كلي

تان شهداي حفاري باشد. دبس) مي2/1ستان جهان آرا () و كمترين ميزان، مربوط به دب5/6به دبستان شهداي حفاري (

 12بستان اند. داشتهآموزان مبتال به بيماري تنفسي را دبيشترين و دبستان گل دانش، كمترين دانش 1/5با ميانگين 

را ) 1/0) و (6/0ن (آموزان مبتال به بيماري گوارشي به ترتيب ميانگيفروردين و شهداي حفاري از لحاظ تعداد دانش

باشند. فروردين مي 12آموزان ) مربوط به دانش2/0اند. بيشترين ميانگين بيماران قلبي نيز با (به خود اختصاص داده

اين نشان داد  لعه،منطقه مورد مطا 2هاي دخترانه ناحيه دبستانبا  غبار، و ذرات گرد غلظتهمبستگي ضرايب نتايج 

وي تري قثبت و مآموزان بيمار، رابطه همبستگي نگين روزانه دانشضرايب بين دو متغير غلظت گرد و غبار با ميا

ه سطوح با توجه هاي ناشي از آن نيز افزايش يافته است. بها بيماريوجود دارد. يعني با افزايش غلظت ريزگرد

  باشد. دار به دست آمده در هر دو روش رابطه اين دو متغير معنادار ميمعني

پيرسن  رايبض داشتن باآموزان بيمار دانش ميانگين روزانه و غلظت ويژگي دو در گردهاريز پديدهدر مجموع 

 رد اهواز شهر 2 ناحيه دخترانه هايدبستان بيماران تعداد بر افزايش ) همبستگي مثبتي989/0**) و كندال (891/0**(

- دانش، تعداد نوع ذرات نبود زتريو ر غبار و گردبه طور كلي با افزايش غلظت ذرات  .است داشته 95 بهمن ماه

ع شتر از نوانش آموزان، بيددر ميان  گردها زيرهمچنين بيماري غالب ناشي از  .اندشده ماريب به مبتالآموزان بيشتري 

  درصد). 86(تنفسي بوده است 

اي هيماريب و د و غباردر زمينه بافت و عناصر سنگين گر و كشورمان، در دنيا اكثر محققينامروزه با توجه به اينكه 

اي هيي چشمهو شناسا بيشتر به مطالعه ،ساير پژوهشگرانشود اند پيشنهاد ميمطالعات زيادي انجام داده ناشي از آن

  هاي مقابله با آن بپردازند.راهكارارائه ها و ريزگرد

ريزان ا، برنامههگرديزآموزان بيمار در ارتباط با غلظت و تعداد روزهاي ربه افزايش تعداد دانش عنايتاميد است با 

 شده باقينل، حل محيطي به اين امر مهم توجه داشته باشند كه با توزيع ماسك و تعطيلي مدارس و ..... اين معض

 ،رشمحل با صورت گيرد نه در غبار حركت ءدر منشا ها بايستيخواهد ماند. چرا كه مبارزه با پديده ريزگرد

  ي و همه نوع كاري به نتيجه نخواهد رسيد.كاشت پوشش گياهي بصورت همه جاكار همچنين

  

  سپاسگزاري

                                           
4 Goudie 
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ازمان گرد در سنه ريزدانند از كليه كساني كه ما را در آزمايش و تجزيه نمونگارندگان اين مقاله، بر خود الزم مي

يي و خانم ، خانم شهيدي در تجزيه شيميا XRDشناسي ياري دادند، علي الخصوص خانم نوربخش در تجزيه زمين

ز كليه امچنين هش و آجوري و سرپرستان محترم امور آزمايشگاه مركزي اين سازمان، تقدير و تشكر نمايند. بهرو

 شود.ي ميقدردان اهواز در استان خوزستان مسئولين محترم در اداره هواشناسي و اداره آموزش و پرورش ناحيه دو

  منابع
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